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Spółka Thermofin Poland Sp. z o.o. zainwestuje w 

Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. 

14 sierpnia 2020 r. Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Krzysztof Sadowski oraz 

Wiceprezes LSSE Przemysław Bożek uroczyście wręczyli przedstawicielom firmy Thermofin Poland            

Sp. z o.o. decyzję o wsparciu inwestycji. 

 Spółka zadeklarowała, że poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10,5 mln złotych.  Nowa 

inwestycja zostanie zrealizowana w Podstrefie LSSE w Gminie Złotoryja. Firma Thermofin Poland Sp. z o.o. spe-

cjalizuje się w technologii chłodnictwa i klimatyzacji. Dzięki innowacyjnym produktom i kompleksowemu wspar-

ciu projektowemu jest niezawodnym partnerem w technologii chłodnictwa i klimatyzacji, a jej klienci korzystają      

z know-how i doświadczenia zdobytego podczas wielu projektów realizowanych na całym świecie. Thermofin Po-

land to kolejna firma, która dołączyła do grona przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zainwestować w LSSE.   

 

 

 

 

 Planowany projekt budowy hali w Polsce 
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Przyznanie nagrody Speed+ Award dla SITECH Sp. z o.o. 

Już  trzeci  rok z rzędu Volkswagen Group Components 

przyznał nagrodę  Speed+ Award  dla  swoich najlepiej    

działających zakładów.  

 Thomas Schmall,  Prezes  Zarządu Volkswagen 

Components,  po  raz  pierwszy  w ramach imprezy onli-

ne wręczył pożądane nagrody z międzynarodowego kon-

kursu na wydajność. 

Tegoroczna edycja Speed+ Award cieszyła się wysoką fre-

kwencją, a przyznawane nagrody zyskują na znaczeniu. 

Liczba uczestników wzrosła i stała się jeszcze bardziej mię-

dzynarodowa. Ponadto trzy kolejne marki z koncernu 

Volkswagena wzięły udział w konkursie efektywnościo-

wym wraz z zakładami produkującymi komponenty: Audi, 

SEAT i ŠKODA. Ponad 10 000 pracowników z 23 zakła-

dów w 11 krajach rywalizowało i uczyło się od siebie na-

wzajem w łącznie ośmiu kategoriach nagród. 

SITECH Sp. z o.o. otrzymał nagrody w trzech kategoriach: 

 I Miejsce w kategorii C-HPU (Produktywność) 

II Miejsce w kategorii Durchlaufzeit (Czas przepływu) 

III Miejsce w kategorii Shopfloormanagement (Zarządzanie 

halą produkcyjną) 

Dla SITECH Sp. z o.o. to ogromne wyróżnienie na arenie 

międzynarodowej wśród fabryk Volkswagen Group Compo-

nents 

Nagroda SPEED+ Awards przyczyniła się do wielu udanych 

i trwałych ulepszeń w sieci zakładów począwszy od osz-

czędności kosztów, zwiększenia wydajności po poprawę 

produktywności. 

 

DZIĘKUJEMY wszystkim Pracownikom, którzy przyczynili 

się do tego sukcesu! DZIĘKUJEMY za ogrom pracy, duże 

zaangażowanie i niesamowity profesjonalizm, za ciągłą mo-

tywację do dalszego działania w myśl jednej z naszych war-

tości „RAZEM - NIE OSOBNO". 
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Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego 
27 sierpnia br. Rada Ministrów przyję-

ła projekt ustawy budżetowej na rok 

2021.Dochody budżetu państwa wynio-

są 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld 

zł.82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpie-

czyć środki na wzmocnienie – m.in. po-

przez inwestycje – rozwoju gospodarki 

dotkniętej przez COVID-19. Kontynuo-

wane też będą priorytetowe działania 

rządu w zakresie polityki społeczno-

gospodarczej. 

 - Przyjęty dziś projekt budżetu na 

rok 2021 jest kolejnym etapem planu po-

wrotu na ścieżkę wzrostu po światowym 

lockdownie wywołanym COVID-19. Za-

kładamy, że w przyszłym roku PKB zwięk-

szy się o 4 proc. powracając do wartości 

notowanych w ostatnich latach. W  budże-

cie na 2021 rok mamy środki zarówno na 

działania proinwestycyjne, tak konieczne 

do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i 

na kontynuację programów społecz-

nych, które również łagodzą negatyw-

ne skutki pandemii  – mówi minister 

finansów Tadeusz Kościński.  

 W projekcie ustawy budżeto-

wej na 2021 r. przyjęto: prognozę 

dochodów budżetu państwa w kwocie 

403,7 mld zł, limit wydatków budżetu 

państwa na poziomie 486 mld zł, 

deficyt  budżetu państwa w wysokości 

82,3 mld zł, 

deficyt  sektora finansów publicznych 

(według metodologii UE) na poziomie 

ok.  6 PKB.  Dług   sektora   instytucji 

rządowych i samorządowych 

(definicja UE) na poziomie 64,7 proc. 

PKB. 

20 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów 

przyjęła projekt ustawy o zmianie 

ustawy budżetowej na rok 2020. Po 

nowelizacji, dochody budżetu państwa 

wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od 

zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydat-

ki 508,0 mld (o 72,7 mld więcej od 

zakładanych). 109,3 mld zł deficytu 

pozwoli zabezpieczyć środki na sty-

mulację rozwoju gospodarki i walkę 

ze skutkami COVID-19. 

 Sytuacja wywołana COVID-19 

wymusiła aktualizację podstawowych 

parametrów budżetowych i makroekono-

micznych oraz przygotowanie odpo-

wiednich narzędzi do walki ze skutkami 

pandemii. Głównym celem nowelizacji 

ustawy budżetowej na 2020 r. jest za-

pewnienie środków do dalszej stymula-

cji rozwoju polskiej gospodarki tak, by 

mogła ona jak najszybciej wrócić na 

ścieżkę wzrostu. 

 - Za nami okres globalnego 

lockdownu wywoływanego COVID-19, 

którego nikt się nie spodziewał podczas 

zaangażowania dużych środków fi-

nansowych i dlatego teraz nowelizuje-

my tegoroczny budżet – mówi mini-

ster finansów Tadeusz Kościński. 

   

projektowania ustawy budżetowej na 2020 

rok. Musieliśmy zapewnić wsparcie fir-

mom i środki na walkę z COVID-19 oraz 

chronić miejsca pracy. Dzięki wydatkom i 

wprowadzonym przez rząd działaniom 

nasza gospodarka odczuła skutki ekono-

miczne koronawirusa w mniejszym stopniu 

niż większość krajów UE. Wymagało to 

Nowy impuls dla rozwoju gospodarki. Nowela budżetu 2020 
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PAIH Alert: Uważaj na niewiarygodnych kontrahentów 

 Trudna sytuacja gospodarcza 

wywołana pandemią COVID-19 spra-

wia, że coraz więcej polskich firm szuka 

rynków zbytu dla swoich produktów i 

usług za granicą. Eksport to naturalna 

szansa, ale czasami również zagrożenie. 

Pomożemy Ci je zminimalizować.  

 Ekspansja zagraniczna wymaga 

przygotowania. Oprócz podstawowej wie-

dzy o rynku i jego możliwościach jedną     

z najważniejszych rzeczy, aby osiągnąć 

sukces jest znalezienie wiarygodnego 

partnera lokalnego. Niestety, wiele firm 

skoncentrowanych na potencjalnych ko-

rzyściach nie weryfikuje, albo często na-

wet nie wie, w jaki sposób zweryfikować 

wiarygodność zagranicznego kontrahenta. 

Co więcej, pandemia sprawiła, że bezpo-

średnie kontakty biznesowe przeniosły się 

w sferę wirtualną. Coraz częściej przed-

siębiorcy nie poznają swojego partnera       

i mają z nimi kontakt jedynie mailowy lub 

telefoniczny. Rodzi to, niestety, pewne 

niebezpieczeństwa. 

 W ostatnim czasie, Polska Agen-

cja Inwestycji i Handlu podejmuje coraz 

więcej interwencji w związku z nieuczci-

wymi praktykami. Oszuści wykorzystują 

brak znajomości mechanizmów kontrol-

nych      i podszywają się pod istniejące 

firmy. Tak więc polski przedsiębiorca 

może znaleźć swojego rzekomego part-

nera         w internecie, czy zweryfiko-

wać autentyczność numerów ewidencji 

gospodarczej. Wszystko wydaje się 

być         w porządku, do momentu 

kiedy należy uregulować płatności lub 

inne zobowiązania – wówczas oszust 

przepada,   a firma pozostaje ze stratą. 

 Co robić, kiedy możesz mieć 

do czynienia z oszustem? 

1. w miarę możliwości unikaj dostaw 

towarów na kredyt bankowy i domagaj 

się uregulowania zaliczek; 

2. zawsze możesz skontaktować się      

z firmą, pod którą istnieje podejrze-

nie, że ktoś się podszywa, w celu 

sprawdzenia, czy taka osoba rzeczy-

wiście tam pracuje; często wystar-

cza samodzielna weryfikacja adresu 

mailowego, z którego kontaktuje się   

z nami dana osoba; adresy osób pod-

szywających się często potrafią mini-

malnie różnić się od oficjalnych do-

men; 

3. w przypadku wątpliwości co do au-

tentyczności potencjalnego partnera, 

możesz również zgłosić do Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu, która za 

pośrednictwem Zagranicznych Biur 

Handlowych zweryfikuje wskazany 

podmiot; handel zagraniczny wymaga 

przygotowania, dlatego warto skorzy-

stać z wiedzy i doświadczenia specja-

listów w tym zakresie. 

Chcesz sprawdzić wiarygodność kon-

trahenta? 

Skontaktuj się z PAIH!. Kontakt na  

https://www.paih.gov.pl/kontakt 
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Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców.  

Więcej antykryzysowych pieniędzy 

O 1,1 miliarda złotych, czyli w sumie do 

2,15 miliarda złotych, zwiększa się fun-

dusz pożyczek płynnościowych dla firm 

finansowanych z funduszy unijnych      

z Programu Inteligentny Rozwój. Mini-

sterstwo Funduszy i Polityki Regional-

nej i Bank Gospodarstwa Krajowego 

podpisali aneks do umowy dotyczącej 

tego antykryzysowego narzędzia. Pie-

niądze umożliwią sfinansowanie wydat-

ków związanych z utrzymaniem bieżą-

cej działalności firmy i pomogą w za-

pewnieniu płynności finansowej.  

 

 Pożyczki płynnościowe udzie-

lane są przez instytucje finansujące 

współpracujące z BGK. Do tej pory     

w całym kraju przedsiębiorcy zawarli 

ponad 1000 umów na prawie 365 mi-

lionów złotych. Przedsiębiorcy złożyli 

blisko 3,8 tysiąca wniosków na kwotę 

przekraczającą dostępną pulę. Przyzna-

ne pożyczki trafiły głównie do małych 

firm (46,2% podpisanych umów) i mi-

kroprzedsiębiorstw (30,4% podpisa-

nych umów). Pożyczek najczęściej 

udzielano podmiotom z branży handlu 

(26%), przemysłu (21%) , budownic-

twa (14%), oraz usług (13%). 

Największy odsetek przedsiębiorców 

korzystających ze wsparcia w ramach 

puli na pożyczki płynnościowe wyka-

zywany jest w woj. mazowieckim 

(149 wniosków), pomorskim (121 

wniosków) oraz małopolskim (94 

wnioski). 

 Dzięki zwiększeniu budżetu 

z pożyczek udzielanych na korzyst-

nych warunkach skorzysta ponad 2000 

małych i średnich przedsiębiorców. 

 Główną zaletą pożyczki jest 

jej połączenie z dotacją, która pokry-

wa w całości koszty oprocentowania. 

W praktyce przedsiębiorca spłaca tyl-

ko raty kapitałowe. Dotacja na odsetki 

jest udzielana równolegle z podpisa-

niem umowy o pożyczkę – bez ko-

nieczności składania dodatkowych 

wniosków.  

Projekt ustawy o zmianie ustawy         

o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Prawo bankowe trafił do 

konsultacji publicznych. Projekt usta-

wy składa się z dwóch części: pakietu 

SLIM VAT oraz rozwiązań doprecy-

zowujących niektóre konstrukcje 

VAT. SLIM VAT (Simple Local And 

Modern) zawierający pakiet uprosz-

czeń dla podatnika wejdzie w życie      

1 stycznia 2021 roku.  

 SLIM VAT jest programem 

pilotażowym. Powstał w wyniku dialogu 

z przedsiębiorcami na temat dalszego 

upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpo-

wiedzią na postulaty rynku i wychodzi 

blicznych zachęcamy do zgłaszania 

uwag i opinii. 

 Więcej informacji na stro-

nie:  Ministerstwa Finansów  

naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi 

zbędne i nadmiarowe obowiązki formal-

ne utrudniające prowadzenie biznesu. 

Dlatego też w ramach konsultacji pu-

SLIM VAT oraz rozwiązania doprecyzowujące niektóre 

konstrukcje VAT  

https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych
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Senat przyjął ustawę dot. kredytów kupieckich 

Zabezpieczenie - w dobie pandemii CO-

VID-19 - kredytów kupieckich dla 

przedsiębiorców - taki będzie efekt, 

przygotowanej w Ministerstwie Rozwo-

ju, ustawy zabezpieczającej kredyty 

kupieckie dla przedsiębiorców, którą 

wczoraj przyjął Senat. Ustawa czeka 

już tylko na podpis prezydenta RP.  

 Ministerstwo Rozwoju proponuje 

konkretne rozwiązania, które już teraz 

wychodzić będą naprzeciw potrzebom        

i oczekiwaniom właścicieli firm: Nowy 

instrument wsparcia umożliwia zakładom 

ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpie-

czenia kredytu na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej scedowanie 

(zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb 

Państwa - reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki - w za-

mian za przekazanie części składki ubez-

pieczeniowej; 

 W ten sposób komercyjni ubez-

pieczyciele należności będą mogli ograni-

czyć swoje ryzyko związane z możliwo-

ścią wzrostu liczby i wartości wypłaca-

nych odszkodowań w okresie pogorszenia 

koniunktury gospodarczej; 

 Reasekuracja ubezpieczeń należ-

ności handlowych będzie uzależniona 

od utrzymania przyznawanych przed-

siębiorcom limitów kredytowych na 

poziomie zbliżonym do okresu sprzed 

wybuchu pandemii COVID-19; 

 Zgodnie z zapisami ustawy, 

reasekuracja dotyczyć może krajo-

wych i eksportowych należności han-

dlowych podmiotów ubezpieczonych 

przez zakłady ubezpieczeń w okresie   

1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r.; 

 Skarb Państwa pokryje 80% 

szkód wypłaconych przez zakłady 

ubezpieczeń dot. ww. należności han-

dlowych w zamian za 80% składki 

brutto. Po przekroczeniu kwoty od-

szkodowań wypłaconych przez zakład 

ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną 

ubezpieczeniową należności handlo-

wych, pomniejszonej o kwoty uzyska-

ne przez zakład ubezpieczeń w wyni-

ku postępowań regresowych dotyczą-

cych tych należności handlowych, 

równej 243,75% składki przypisanej 

brutto z ubezpieczenia należności han-

dlowych w 2019 r., Skarb Państwa 

pokryje 100% kwoty odszkodowań; 

Jednocześnie odpowiedzialność Skar-

bu Państwa z tytułu wypłat odszkodo-

wań nie przekroczy kwoty stanowiącej 

równowartość 375% składki brutto 

zakładu ubezpieczeń pochodzących    

z ubezpieczenia należności handlo-

wych w 2019 r. 

Aktualny stan aktywnych działalności 

gospodarczych jest wyższy od tego       

z początku 2020 r. i wynosi dziś 2,54 

mln firm – wynika z najnowszych da-

nych CEIDG. Od czterech miesięcy 

notujemy stopniowy wzrost przedsię-

biorstw, które wznawiają prowadze-

nie działalności gospodarczej.  

 -  Dane z CEIDG, jakie regu-

larnie napływają do nas od połowy 

kwietnia, świadczą o tym, że wiele pol-

skich firm radzi sobie z kryzysem wywo-

łanym pandemią Covid-19. To również 

dowód na to, że już blisko 130 mld zł, 

które z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy 

Finansowej PFR trafiły do polskich 

nego, liczba aktywnych działalności 

gospodarczych w naszym kraju wzro-

sła z 2,40 mln do 2,47 mln. 

 Natomiast w okresie 11 mar-

ca - 11 sierpnia 2020 r. ta liczba 

wzrosła o 61,8 tys. działalności go-

spodarczych i obecnie wynosi 2,54 

mln aktywnych działalności. 

 Co więcej, aktualny stan 

aktywnych działalności gospodar-

czych jest wyższy o niespełna 80 tys. 

działalności  gospodarczych od tego   

z początku 2020 r., kiedy w dniach 1-

2 stycznia br. wynosił 2,46 mln firm, 

prowadzących własną działalność 

gospodarczą.  

przedsiębiorców, stanowi dla nich 

realną pomoc i dowód na stosunkowo 

dobrą kondycję polskiej gospodarki –

podkreśla wicepremier i minister roz-

woju Jadwiga Emilewicz  

 Tym razem Ministerstwo 

Rozwoju skalę aktywnych działalno-

ści gospodarczych w ciągu ostatnich 

pięciu miesięcy, począwszy od 11 

marca br., czyli od dnia ogłoszenia 

stanu epidemicznego w Polsce, aż do 

11 sierpnia br. Z danych CEIDG wy-

nika, że w okresie od 1 stycznia 2019 

r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia 

ogłoszenia w Polsce stanu epidemicz-

Czwarty miesiąc z rzędu wzrasta liczba firm prowadzących działalność 

gospodarczą w Polsce 
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Ministerstwo Aktywów Państwowych zwraca uwagę na kwestię polskich repatriantów. Ustawa o repatriacji umożliwia 

powrót do kraju osobom o statusie repatrianta bądź ich potomkom, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań 

narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić. 

 Spółki z udziałem Skarbu Państwa prowadząc działalność w wielu gałęziach gospodarki, tworzą miejsca pracy dla 

osób posiadających zróżnicowany kierunek i poziom wykształcenia. Ustawa daje narzędzie do przeanalizowania możliwości 

uczestnictwa w aktywizacji zawodowej osób o statusie repatrianta, przy zachowaniu zasad równego traktowania w dziedzinie 

zatrudnienia. 

Jednocześnie Ministerstwo wskazuje, że ustawa o repatriacji określa nie tylko zasady nabywania obywatelstwa polskiego w 

drodze repatriacji oraz prawa repatrianta, ale także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Jedną 

z ustawowych form wsparcia osób powracających do kraju jest pomoc starosty, właściwego ze względu na miejsce zamieszka-

nia repatrianta, w ich aktywizacji  zawodowej. Realizowana jest ona m. in. Poprzez zwrot części kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na zatrudnienie repatrianta ( np. utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie, wynagrodzenie).   

   WRZESIEŃ 2020  AKTUALNOŚCI 

Strategia walki z pandemią na jesień: wydano ponad 540 decyzji dla 

szpitali 

Wojewodowie i Ministerstwo 

Zdrowia wydali już ponad 540 

decyzji administracyjnych doty-

czących szpitali w związku z 

realizacją strategii walki z pan-

demią na jesień. Dzięki temu 

powstają trzy poziomy zabezpie-

czenia szpitalnego. 

- Strategia związana ze zwalcza-

niem epidemii COVID-19 obowią-

zuje od dnia jej ogłoszenia. Obec-

nie, mówiąc w przenośni, dostra-

jamy nasz system ochrony zdro-

wia, do kierunków działań wska-

zanych w strategii. Szczególnie 

istotne w tym kontekście jest przy-

gotowanie do nowych zasad, w 

nowej jesiennej rzeczywistości, 

szpitali, na trzech poziomach ich 

funkcjonowania – mówi minister 

zdrowia dr Adam Niedzielski. 

 Do tej pory głównymi 

placówkami, które zajmowały się 

pacjentami z koronawirusem były 

szpitale jednoimienne, jednak stra-

tegia walki z pandemią zmienia 

system zabezpieczenia szpitalnic-

twa. Zgodnie z założeniami strate-

gii lecznictwo szpitalne dla pa-

cjentów z koronawirusem zostało 

podzielone na trzy poziomy. 

- W sumie Ministerstwo Zdrowia wy-

dało 89 decyzji administracyjnych dla 

szpitali, a wojewodowie – ponad 450 

– mówi Waldemar Kraska, wicemini-

ster zdrowia. - W przypadku szpitali 

działających jako spółki decyzję wy-

dawało Ministerstwo Zdrowia, w 

przypadku pozostałych placówek – 

wojewodowie. 

 Jak podkreśla wiceminister 

Kraska szpitale są przygotowywane 

do walki z koronawirusem na jesień. 

Dzięki już wydanym decyzjom w 

pierwszym poziomie zabezpieczenia 

znajdzie się 374 szpitali należących do 

tzw. sieci szpitali. Kolejnych 69 decy-

zji dotyczy oddziałów zakaźnych i 

obserwacyjno-zakaźnych, które są 

zakwalifikowane do II poziomu . 

Zgodnie ze strategią na najwyższym, 

trzecim poziomie znalazło się 9 szpi-

tali wielospecjalistycznych. Są w nich 

m.in. oddziały: internistyczny i chorób 

zakaźnych, chirurgii ogólnej, położ-

nictwa i neonatologii, kardiologiczny, 

intensywnej terapii i ortopedyczny. 

Do tych placówek będą trafiali pacjen-

ci z rozpoznanym koronawirusem, 

którzy wymagają wysokospecjali-

stycznego leczenia. Jednak będzie 

można w nich udzielać świadczeń 

także osobom, które nie są zakażone 

koronawirusem. 

Więcej informacji na stronie  https://

www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-

walki-z-pandemia-na-jesien-wydano-

ponad-540-decyzji-dla-szpitali 
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz –  trwa kampania społeczna 

„Mie(dź) rodzinę” 

Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w 

powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, 

legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy 

instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy 

poniżej 7 roku życia i to właśnie im trzeba jak 

najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Po-

móc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) 

rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kan-

dydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa 

zastępczego na terenie LGOM.  Obecnie cztery 

małżeństwa kandydują na rodziców zastęp-

czych.  

 Bohaterami kampanii są Państwo Stefań-

scy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dzie-

więciorgiem dzieci,         a także inne rodziny za-

stępcze z Zagłębia Miedziowego.  

 W ramach kampanii powstała również 

strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na któ-

rej można znaleźć praktyczne informacje na temat. 

pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy 

formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandy-

datów. ” Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest 

zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęp-

czej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkań-

ców Zagłębia Miedziowego na temat celów, wy-

zwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Pol-

sce. Partnerem głównym, finansującym kampanię 

społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, 

a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group 

Piecza zastępcza. 130 mln zł na wsparcie dla dzieci w czasie epidemii 

oraz sprzętu ochrony osobistej i środków 

dezynfekcyjnych. Dzisiaj komputer jest 

narzędziem powszechnie wykorzystywa-

nym w procesie edukacyjnym, co mogli-

śmy zaobserwować w ostatnich miesią-

cach podczas zdalnej nauki. To ważne, 

by dzieci miały dostęp do takiego sprzę-

tu. 

– Zachęcamy samorządy do aktywnego 

udziału w projekcie i skorzystania z moż-

liwości wsparcia dzieci w podmiotach 

pieczy zastępczej. Partnerami  resortu 

rodziny w realizacji projektu są służby 

wojewody – wskazuje minister Marlena 

Maląg. 

i rodzinnych domach dziecka, placów-

kach opiekuńczo — wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych i interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych, a także ich 

opiekunowie i pracownicy tych instytu-

cji. – Cieszymy się, że w tym trudnym 

czasie pandemii udało się pozyskać dla 

pieczy zastępczej wymierną pomoc – 

mówi minister rodziny, pracy i polityki 

społecznej Marlena Maląg. Pieniądze – 

łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone 

m.in. na zakup komputerów i oprogra-

mowania, sprzętu audiowizualnego  

130 mln zł w ramach projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych       

w pieczy zastępczej w okresie epide-

mii COVID-19” trafi w najbliższym 

czasie do samorządów. Pieniądze te 

przeznaczone będą m.in. na zakup 

komputerów i niezbędnego oprogra-

mowania. 

Odbiorcami wsparcia w ramach projek-

tu realizowanego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze 

środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego są przede wszystkim dzieci 

umieszczone w  rodzinach zastępczych 

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę na d projektem sprawuje Stowarzy-

szenie SOS Wioski Dziecięce. 
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Ten Step Zarządzanie Projektami  

„TenStep You Can Manage…” to 

międzynarodowy program o cha-

rakterze badawczo-rozwojowym i 

edukacyjnym realizowany pod pa-

tronatem TenStep Academy. Jego 

celem jest systematyczne monitoro-

wanie skuteczności biznesowej meto-

dyki TenStep oraz rozwoju zarządza-

nia projektami na świecie. Operato-

rem programu w Polsce jest pan Piotr 

Filipiuk, Regionalny Partner TenStep 

(TenStep Western Poland). 

 Dolnośląska Akademia Ten-

Step, która jest wspólnym przedsię-

wzięciem Letia Business Center i 

TenStep w ramach tego programu, 

może się pochwalić kilkunastoma 

edycjami i ponad dwustu wyćwiczo-

nymi certyfikowanymi kierownikami 

projektów przez ostatnie jest sześć 

lat.  

 TenStep Project Manage-

ment Process, to kompletne, bizneso-

we rozwinięcie  standardu Project 

Management Body of Knowledge 

ustanowionego przez Project Mana-

gement Institute.  PMI powstał w 

1969 w Pensylwanii w USA jako 

stowarzyszenie non profit zrzeszające 

profesjonalistów w dziedzinie zarzą-

dzania projektami.  

 Na czym polega program 

„TenStep You Can Manage…”? 

Zakwalifikowane organizacje 

(przedsiębiorstwa, instytucje, admini-

stracja publiczna) biorą udział w spe-

cjalnie dostosowanym warsztacie 

pokazującym podstawowe procesy i 

narzędzia metodyki TenStep i sposo-

by ich zastosowania. Warsztat jest dla 

uczestników bezpłatny. Całość kosz-

tów pokrywa TenStep Academy.  

Deklarując akces w programie uczest-

nicy zobowiązują się wziąć udział w 

ankiecie dotyczącej zastosowania 

project managementu w branży, w 

której spełniają się zawodowo.  

Korzyść dla Uczestników: 

Bezpłatne poznanie międzynarodowe-

go standardu przeznaczonego do reali-

zacji złożonych projektów bizneso-

wych. Rzadko prezentowanego w 

otwartych spotkaniach z uwagi na 

ograniczenia licencyjne. 

Korzyści dla TenStep: 

Poznanie opinii managerów pracują-

cych w projektach lub otoczeniu pro-

jektowym, na temat problemów  i spo-

sobów ich rozwiązywania. A także 

skuteczności dostępnych na rynku na-

rzędzi, technik i metod. 

 

Proces: 

1. firma zgłasza chęć do przystąpie-

nia do programu na adres: kon-

takt@zachod.tenstep.pl 

2. klasyfikacja firmy do programu, 

3.w przypadku zakwalifikowania, 

ustalenie terminu prezentacji-

warsztatu, 

4. warsztat programu TSYCM, 

5. ankieta uczestników, 

6. poinformowanie o wynikach an-

kiety i podziękowanie za udział         

w programie. 

 

 TenStep Project Management 

Process® to zbiór:  

jednoznacznie ustalonych reguł i zasad 

postępowania podczas realizacji złożo-

nych projektów.  

technik i narzędzi łatwo dostępnych i 

przyswajalnych dla tych, którzy reali-

zują i nadzorują projekty, 

przykładów dobrych i złych praktyk 

postępowania dostępnych po to, aby 

uczyć się na błędach innych, a nie swo-

ich. Reguły wskazują, co minimalnie 

musi być wykonane podczas definiowa-

nia, planowania i realizacji projektu. 

Techniki pokazują, jak to zrobić po-

prawnie przy najmniejszym wysiłku 

Opisy dobrych praktyk pozwalają uczyć 

się od mistrzów. 

 TenStep Project Management 

Process® to rówież:  

Prosto napisany podręcznik  (około 450 

str.) opisujący wszystkie etapy projektu.  

Co roku aktualizowany o najnowszą, 

światową wiedzę w tej dziedzinie.  

Zbiór narzędzi (formularzy, ankiet, 

wzorców) po uprzednim dostosowaniu 

ich do specyfiki organizacji (firmy, 

urzędu, instytucji),  która będzie ich 

używać. Narzędzia te zostały sprawdzo-

ne w kilkudziesięciu tysiącach realizo-

wanych projektów, więc jest pewność, 

co do ich skuteczności i przydatności.   

Schematy procedur postępowania za-

warte w metodyce i opisane w podręcz-

niku prowadzą przez meandry realizacji 

przedsięwzięcia, podsuwając rozwiąza-

nia opracowane i sprawdzone empirycz-

nie przez kierowników projektów w 

Polsce i na świecie. Są jak sprawdzone 

przepisy w dobrych książkach kuchar-

skich - zawsze skuteczne.   

Więcej informacji na stronach https://

www.tenstepacademy.org/ oraz https://

www.tensteppm.com/ 

 

Weź udział w bezpłatnym programie 

„TenStep You Can Manage…” ! 

AKTUALNOŚCI 

https://www.tenstepacademy.org/
https://www.tenstepacademy.org/
https://www.tensteppm.com/
https://www.tensteppm.com/
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Zapraszamy na cykl webinariów poświęcony tematyce 

ulgi badawczo-rozwojowej 

Kancelaria TLA zaprasza na cykl  webinariów poświęcony tematyce ulgi badawczo-rozwojowej. Specjaliści z Kancelarii 

Krzysztof Koniewski oraz Justyna Kubicz przedstawią nie tylko teorię, ale przede wszystkim praktyczne przykłady zastosowa-

nia  Ulgi B+R. Kolejne  szkolenia odbędą się we wskazanych terminach. 

 

Część II 

„ULGA B+R – koszty kwalifikowane” 

  

Agenda: 

1. Jakie wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowane do ulgi? 

2. Wybrane stanowiska organów podatkowych w zakresie kosztów kwalifikowanych. 

Ewidencja kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R. 

 Termin: 01.10.2020, godz. 11:00. 

ZAPISY— KLIKNIJ TUTAJ 

 

 Część III. „ULGA B+R – działalność rozwojowa” 

Agenda: 

Jakie czynności w praktyce mogą stanowić działalność badawczo-rozwojową w firmach z różnych branż? 

Termin: 26.11.2020,  godz. 11:00. 

ZAPISY—KLIKNIJ TUTAJ 

 

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający 

uczestnictwo w webinarium.. W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po we-

binarium jego uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji. Uczestnictwo w webinarach jest bezpłatne. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

https://app.evenea.pl/event/webinar-ulga-b-r-koszty-kwalifikowane/
https://app.evenea.pl/event/webinar-ulga-b-r-dzialalnosc-rozwojowa/
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Zaproszenie na szkolenia 

 Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legni-

cy zaprasza na cykl szkoleń.  

Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu 

można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/ lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Osoby zain-

teresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa w szkole-

niach. 



Dolnośląski Klaster Edukacyjny ogłasza konkurs „Okiem Powstańca – 

pocztówka z przeszłości” 
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Ruszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową 

skierowany do studentów uczelni partnerskich 

Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Do wzię-

cia udziału w konkursie zaproszono następujące 

szkoły wyższe: Politechnika Wrocławska, Uczel-

nia Jana Wyżykowskiego,  PWSZ w Głogowie, 

PWSZ im. Witelona w Legnicy 

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie oraz 

regulaminy są dostępne w siedzibie poszczegól-

nych z uczelni. 

Ruszył konkurs „Najlepsza praca dyplomowa” 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Okiem Powstańca – pocztówka z przeszłości”.  Organizatorem kon-

kursu, promującego wartości patriotyczne oraz pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego jest Legnicka Specjal-

na Strefa Ekonomiczna S.A. jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Konkurs jest skierowany do uczniów 

szkół partnerskich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 20.09.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie są zawar-

te w regulaminie. Do pobrania: Regulamin konkursu “Okiem Powstańca” 

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-konkursu-Okiem-Powstanca.pdf


MAJ 2020                                               OFERTA LSSE S.A.  
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Oddajemy należny hołd obrońcom Westerplatte 

- Dziś poprzez, czy to znicz poko-

leń czy poprzez wręczenie przez 

pana prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej aktów identyfikacyjnych 

rodzinom poległych żołnierzy 

września 1939 roku, tych żołnie-

rzy, którzy tak dzielnie opierali 

się agresji niemieckiej, podkreśla-

my, że dzielność żołnierzy Wojska 

Polskiego ma charakter wręcz 

legendarny, oddajemy im hołd - 

powiedział Mariusz Błaszczak, 

minister obrony narodowej pod-

czas obchodów 81. rocznicy wy-

buchu II wojny światowej na We-

sterplatte.  

 We wtorek 1 września 

2020 roku pod Pomnikiem Obroń-

ców Wybrzeża w Gdańsku, z udzia-

łem Prezydenta RP, szefa MON, 

żołnierzy Wojska Polskiego, kom-

batantów i harcerzy odbyły się uro-

czystości związane z obchodami 81. 

rocznicy wybuchu II wojny świato-

wej. 

  

Główną część uroczystości na We-

sterplatte poprzedziła ceremonia 

złożenia kwiatów przy Cmentarzu 

Żołnierzy Wojska Polskiego. Szef 

MON zapalił również zni-

cze          w miejscach ekshumacji 

żołnierzy, którzy polegli broniąc 

placówki na Westerplatte. 

Punktualnie o godz. 4.45, jak co 

roku zostały włączone syreny alar-

mowe, które nawiązują do rozpo-

częcia Niemieckiej agresji na Pol-

skę 1 września 1939 roku. Szcze-

gólnym momentem tegorocznych 

obchodów było zapalenie Znicza 

Pokoleń przez kombatantów, harce-

rzy, weteranów i żołnierzy. Odegra-

ny został Marsz Bohaterów Wester-

platte, który specjalnie na tę uroczy-

stość został skomponowany przez 

Wojsko Polskie. 

- Spotykamy się w tym miejscu 

szczególnym, które - co tu dużo 

mówić - przez lata było zaniedbane. 

Dziś przywracamy powagę tego miej-

sca (...). Westerplatte to reduta polsko-

ści. To wielka lekcja patriotyzmu, 

oddania ojczyźnie do końca - mówił 

minister. 

 - To miejsce jest wielkim i 

wspaniałym symbolem, symbolem 

bohaterstwa polskich żołnierzy. Dla 

całego świata jest przestrogą przed 

tym, co oznacza imperializm, co ozna-

cza brutalna polityka prowadząca do 

wojny, ostrzeżeniem, aby taka sytua-

cja i takie wydarzenia nigdy się nie 

powtórzyły, albowiem pociągnęły za 

sobą tragedie narodów, pociągnęły za 

sobą miliony ludzi, którzy polegli albo 

zostali zamordowani, pociągnęły za 

sobą holokaust i wszystko to, co naj-

straszniejsze stało się w okresie II 

wojny światowej - powiedział podczas 

uroczystości Zwierzchnik Sił Zbroj-

nych RP, prezydent Andrzej Duda. 

 W tym roku, szczególnym 

momentem obchodów było zapalenie 

Znicza Pokoleń przez m.in. kombatan-

tów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. 

Po raz pierwszy wybrzmiał, skompo-

nowany przez Wojsko Polskie, spe-

cjalnie        z okazji 81. rocznicy wy-

buchu II wojny światowej, Marsz Bo-

haterów Westerplatte. Po odczytaniu 

Apelu Pamięci bohaterstwo obrońców 

Ojczyzny zostało uczczone salutem 

armatnim, a obecni na uroczystości 

harcerze odczytali przesłanie Wester-

platte. Obchody 81. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej na Westerplatte 

zakończyła wspólna modlitwa oraz 

ceremonia złożenia wieńca od narodu 

przez delegacje żołnierzy Wojska Pol-

skiego pod Pomnikiem Obrońców 

Wybrzeża. 

  

W 2020 roku obchody rocznicy wybu-

chu II wojny światowej na Westerplat-

te zorganizowało Wojsko Polskie. 

  

*** 

81 lat temu rozpoczęła się II wojna 

światowa. 1 września 1939 r. wojska 

niemieckie bez wypowiedzenia wojny 

przekroczyły o świcie na całej niemal 

długości granice Rzeczypospolitej, 

rozpoczynając tym samym pierwszą 

kampanię II wojny światowej. 

Wojska niemieckie rozpoczęły działa-

nia zbrojne o godzinie 4.45 salwami 

pancernika „Schleswig-Holstein” od-

danymi w kierunku Westerplatte. 

Oddziały polskie pod dowództwem 

majora Henryka Sucharskiego do 7 

września 1939 r. broniły placówki 

przed atakami wroga z morza, lądu      

i powietrza. Według rożnych źródeł, 

gdy wybuchły walki, w polskiej skład-

nicy przebywało ponad 200 Polaków. 

W walkach poległo 15 polskich żoł-

nierzy, około 30 zostało rannych. 

Liczbę zabitych po stronie niemieckiej 

szacuje się na 50 żołnierzy,             

rannych - na około 120. 
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40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

31 sierpnia uroczyście świętujemy 

40. rocznicę podpisania Porozu-

mień Sierpniowych i narodzin 

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego 

„Solidarność”, które przyczyniły 

się do upadku komunizmu i za-

kończenia zimnowojennego po-

działu świata. 

 Nie stałoby się to bez za-

angażowania milionów Polaków, 

którzy odważyli się stawić opór 

niesprawiedliwości panującej w 

zniewolonej Ojczyźnie i powołali 

do życia „Solidarność”. Ten maso-

wy, obywatelski ruch, w którym 

Polacy postanowili zamanifestować 

swoje zdanie i wziąć odpowiedzial-

ność za losy kraju, nie miał        

sobie równego w Europie.                          

„Gen solidarności” do dziś każe 

Polsce angażować się w pomoc innym 

krajom w potrzebie. Solidarność przy-

biera zarówno postać pomocy rozwo-

jowej i humanitarnej (ostatnio w obli-

czu pandemii COVID-19), wspierania 

innych państw w procesie transforma-

cji, szczególnie państw Partnerstwa 

Wschodniego oraz Bałkanów Zachod-

nich, ale też udziału w misjach poko-

jowych i wojskowych UE, OBWE, 

NATO oraz innych organizacji mię-

dzynarodowych. Wspominając tę 

szczególną rocznicę, Polska łączy się 

ze wszystkimi narodami dążącymi ku 

wolności i demokracji w swoich kra-

jach.  

Bitwę Warszawską – nazywaną 

Cudem nad Wisłą – stoczono        

w dniach 13–25 sierpnia 1920 r.   

w czasie wojny polsko-

bolszewickiej. Zadecydowała ona 

o zachowaniu niepodległości przez 

Polskę i przekreśliła plany roz-

przestrzenienia komunizmu na 

Europę Zachodnią. 

 Bitwa Warszawska uzna-

wana jest za jedną z najważniej-

szych bitew w historii. Pod wspól-

nym hasłem #Wiktoria1920, m.in. 

na stronie https://bitwa1920.gov.pl/

pl/, upamiętniamy to polskie zwy-

cięstwo. Aby prześledzić przebieg 

Bitwy Warszawskiej można skorzy-

stać także z aplikacji "Szlakami 

Polski Niepodległej". To pierwszy 

taki atlas historyczny w Polsce skła-

dający się z 30 cyfrowych map pre-

wy Polski. Towarzysząc powstawaniu 

II Rzeczypospolitej, użytkownik prze-

mierza pięć szlaków niepodległości. 

Każdy szlak to jedna lekcja historii    

z mapami 3D i wiedzą historyczną w 

postaci multimediów, zdjęć i doku-

mentów źródłowych. 

 

zentujących walkę, jaką toczyli Pola-

cy w latach 1914 - 1922 o Polskę; 

wytyczenie jej granic i obronę odzy-

skanej po 123 latach zaborów nie-

podległości. 

W aplikacji można zobaczyć animo-

waną relację z Bitwy Warszawskiej, 

usłyszeć głos Józefa Piłsudskiego,     

a także poznać dwie wizje odbudo-

100-lecie Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą 
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Powierzchnie do wynajęcia 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz-

na S.A. posiada obecnie dwa budynki 

zapewniające atrakcyjne powierzchnie 

biurowe do wynajęcia. 

Budynek LETIA BUSINESS CEN-

TER to nowoczesnej klasy biurowiec 

o łącznej powierzchni ponad 8 000 m2, 

który oferuje m.in. biura do wynajęcia. 

Kompleks ten tworzy otoczenie idealne 

do pracy, stając się jednocześnie wygod-

ną i prestiżową siedzibą. Został 

on  za projektowany w sposób bardzo 

efektywny, a  praktyczne i zaawansowane 

technologiczne, gwa-

rantują najwyższy 

komfort pracy. Za-

równo mali, jak            

i więksi najemcy mo-

gą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia.  Zastosowanie konwen-

cji open space, stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne podej-

ście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielo-

nych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym  i prestiżowym miejscem. 

Dodatkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej 

powierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi gościnnych. Dostęp 

do budynku jest całodobowy. Jest on przyjazny osobom niepełnospraw-

nym. Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-biurowy-letia/  

  WRZESIEŃ 2020  
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Budynek biurowy ZŁOTORYJSKA Ośmiopiętrowy 

budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad           

2 000 m2. Obiekt jest po częściowej modernizacji, posia-

da reprezentacyjną portiernię oraz nową windę. Biuro-

wiec znajduje się przy obwodnicy Legnicy w  odległości 

2 km od autostrady A4. Przy obiekcie mieści się przysta-

nek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd 

do centrum miasta jak również  są usytuowane w bliskiej 

odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.   

Do biurowca przylega zamknięty parking na 55 pojaz-

dów. Dostęp do budynku jest całodobowy. Cena za na-

jem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni netto miesięcznie 

i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje 

umowa  z operatorem telekomunikacyjnym oraz oraz 

utrzymanie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabez-

pieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny 

czynsz brutto. Więcej informacji na stronie: https://

lsse.eu/budynek-biurowy-zlotoryjska/.  

Tereny Inwestycyjne 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustano-

wiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 

1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej 

części województwa dolnośląskiego. Zajmują one po-

wierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa sprzyja dogodne położenie na styku grani-

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się 

dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regio-

nami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi. 

Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefa-

inwestora/  - tereny inwestycyjne. 
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Podstrefa Zgorzelec —   40,2244 ha  

Podstrefa Chojnów —   3,1106 ha 
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Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A. 
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Skontaktuj się z nami: 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Św.  Maksymiliana Kolbe 14 

59-220 Legnica 

tel.: +48 76 727 74 70 

komunikacja@lsse.eu 

www.lsse.eu  


